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A WASSER BERLIN INTERNATIONAL Németország szakosodott és nemzetközi marketingplatformja a
víz témájában.
A WASSER BERLIN INTERNATIONAL az egyetlen szakmai vásár, amely a teljes vízkörforgást felvázolja ,
a vízgazdaság valamennyi területéről átfogóan termékeket, műszaki megoldásokat és szolgáltatásokat
kínál fel és mutat be a csarnokfórumban: a víznyeréssel, -feldolgozással és –elosztással kezdve a
háztartási és üzemi víz használatán át egészen az energia-hatékonyságig.
A szakmai vásár kínálata:
• víznyerés
• vízfeldolgozás
• vízelosztás
• szennyvízszállítás
• szennyvízkezelés/vízderítés
• vízinfrastruktúra/NO DIG
• FLOOD MANAGEMENT BERLIN/árvízvédelem
• IT szolgáltatások
• minőségbiztosítás/tudomány/kutatás
• háztartási és üzemi víz használata
• mérés-, szabályozás- és elemzéstechnika/energiahatékonyság
• energianyerés
Kongresszus
A kongresszust a WASSER BERLIN e.V. rendezi. A kongresszus zártkörű csarnokfórumban van
integrálva a szakmai vásárba. Rövid kétórás előadási blokkokban foglalkoznak koncentráltan a gazdaság,
az ipar és a tudomány aktuális témaival.
A Blue Planet fórum a WASSER BERLIN INTERNATIONAL politikai platformja. A rendezvény tartalmi
felelősei a Környezet-, Természetvédelmi, Építésügyi és Reaktorbiztonsági Szövetségi Minisztérium, a
Berlini Gazdasági, Technológiai és Kutatási Szenátusi Igazgatóság és a Messe Berlin GmbH. A Blue
Planet fórumot a German Water Partnership e.V. (GWP) rendezi.
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A kongresszusi részvétel díját a vásárbelépő tartalmazza.
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A szakmai szimpóziumok és kiállítási szegmensek részletesen
Szakavatott szövetségek és szervezetek égisze alatt szakmai szimpóziumokat kínálnak fel, amelyek a
szakmai vásár egyes súlyponti szegmenseit tartalmilag elmélyítik. A vezetéképítés és a NO DIG témáit
felölelő vízinfrastruktúra területet kétnapos előadói program egészíti ki. A neves kútépítési szimpózium a
víznyerés területére kerül felkínálásra és továbbképzésként is elismert. A FLOOD MANAGEMENT
BERLIN szakmai vásárszegmenst kísérve egynapos szimpóziumot tartanak, amelyet a WASSER
BERLIN e.V. rendez és bonyolít le.
Nemzetközi Fórum
A Nemzetközi Fórum nemzetközi piacokat és azokra alkalmazási lehetőségeket mutat be. A fórumot a
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) és a German Water
Partnership e.V. (GWP) szervezi.
VÍZIÉLET – interaktív látogatói bemutató
Kísérletezés, felfedezés, kutatás. Itt a következő nemzedéket játszva vezetik be a víz mint erőforrás
jelentőségébe. A VÍZIÉLET tanulókhoz, tanárokhoz és olyan érdeklődőkhöz fordul, akik áttekintést
kívánnak nyerni a „víz” témájával összefüggő minden szempontról.
Szakmai kirándulás – WASSER BERLIN INTERNATIONAL színhely
A WASSER BERLIN INTERNATIONAL színhely innovatív építkezéseket mutat be Berlinben és betekintést
nyújt az ivóvíz- és szennyvíztisztítás korszerű eljárásaiba. A túrát mint illetékes a Berliner Wasserbetriebe
szervezi.
Szakmai látogatók
Vízgazdálkodási, kommunális és ipari döntéshozók, az építőmesterség és építőipar mély-, kút-,
vízműépítészeti, valamint egyéb ágazati mérnökei és szakemberei, nemzeti és nemzetközi szervezetek
képviselői, szakbeszerzők, szövetségek és intézmények képviselői, a tudomány, kutatás és politika
reprezentánsai
A szakmai vásár eszmei rendezői
•
•
•

DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.
FIGAWA - Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V.
IWA - International Water Association
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